
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 11 nummer 2 februari 2016

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Werkten mee aan dit nummer
René Maurice Jammart

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Zaterdag 20 februari 2016  “51ste nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen” in het 
teken van “Genealogie zonder grenzen”. Dit vindt plaats in het Stadhuis van Waver (Place de 
l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre.
OPGELET: vergeet niet in te schrijven voor dit congres.  
Alle details vind je op www.familiekunde-vlaanderen.be

Zondag 21 februari 2016  “2e Dag van de Familiegeschiedenis”. (Stadhuis van Waver, Place 
de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre). U kan die dag met alle vragen omtrent familienamen en 
familiegeschiedenis terecht bij onze gespecialiseerde vrijwilligers van Familiekunde 
Vlaanderen. Dit evenement is GRATIS toegankelijk voor alle geinteresseerden.
FV regio Dilbeek vzw zal gedurende deze twee dagen aanwezig zijn met een stand.

Woensdag 16 maart 2016 (opgelet 3  e   woensdag) te 20 uur komt de heer Stefan Crick, 
stichtend voorzitter van het Jacques Baron le Roy Genootschap ons meer vertellen over 
“Obiits & rouwgebruiken bij de adel". De obiits, rechthoekige borden, vertellen meer dan 
men op het eerste zicht verwacht. Is de overledene een ongehuwde man, een kind, een 
echtpaar, een ongehuwde vrouw, een echtpaar waar de vrouw nog van in leven is of een 
echtpaar waar de man nog van in leven is. Dit en nog heel wat meer details zal de spreker ons 
in zijn voordracht, met heel wat illustraties, verduidelijken.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.
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Zondag 03 april 2016 om 13.30 uur brengen we samen met Davidsfonds St. Kwintens-
Lennik een geleid bezoek aan het Kerkhof van Laken, het Brusselse Père Lachaisse. Hier 
liggen heel wat eminente figuren begraven onder grafmonumenten van de allergrootste 
architecten en kunstenaars.  Deelname in de kosten € 8 per persoon.
Afspraak om 13.30 uur aan de hoofdingang van de begraafplaats, Onze-Lieve-
Vrouwvoorplein 16, 1020 Brussel (Laken). Naast de OLV kerk.
Daar slechts 25 personen kunnen deelnemen is inschrijving en betaling ten laatste op 28 
maart 2016 verplicht. U kunt inschrijven bij Carina Rooselaers via 
davidsfondsskl@gmail.com of telefonisch op 0496 99 61 45. Betalen kan op rekening BE11 
0010 9590 1148 van Davidsfonds Sint-Kwintens-Lennik.
Carpooling kan om 12.45 uur aan CC Westrand (parking).

Zaterdag 16 april 2016 te 10 uur “Workshop over de werking van de zoekwebsite van 
het Rijksarchief”. Mevrouw Annelies Coenen van de Dienst Digitale Preservatie & Toegang 
van het Algemeen Rijksarchief zal uitleg geven over de werking van de zoekrobot: welke 
informatie kan je er mee vinden en hoe het efficiënt te doen? Het wordt een workshop dus de focus 
ligt op de praktijk. Breng je eigen laptop (met opgeladen batterij) mee als je er één hebt want de 
lesgever zal ons in realtime doorheen de website loodsen. Er is wifi voor de deelnemers dus 
internetaansluiting is verzekerd.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

Woensdag 11 mei 2016 te 20 uur verwelkomen we mevrouw Evelien D’Haese, 
erfgoedconsulente bij de erfgoedcel Waasland, die ons een voor velen ongekende bron zal 
voorstellen in haar voordracht “De mogelijkheden van vredegerechtdossiers als historische
bron”. Naast vonnissen vindt u hier ook heel wat familiegegevens.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 5,00 euro.

Zaterdag 4 juni 2016 vanaf 18.30 u. bent U allen van harte  welkom op onze 22e Praat- 
Kaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701 
Itterbeek-Dilbeek). Zoals andere jaren wordt het een gezellige bedoening met een verzorgd 
kaas en vlees buffet. Bij een hapje en een drankje kan je er praten over genealogie. Vooraf 
inschrijven is vereist. Dit kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be. Of op 02/466 
44 05. Meer info in onze volgende nieuwsbrieven.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Openingsuren voorjaar 2016

donderdag 11 februari – zaterdag 27 februari
donderdag 10 maart – zaterdag 26 maart gesloten (Paaszaterdag)

donderdag 14 april – zaterdag 23 april
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donderdag 12 mei – zaterdag 28 mei
donderdag 9 juni – zaterdag 25 juni

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

NIEUWE UITGAVE: HUWELIJKSDISPENSATIES

Nieuwe publicatie “Huwelijksdispensaties in Vlaanderen en Brabant
XVIe-XVIIIe eeuw”

Bron: Koninklijke Bibliotheek Albert I (in de volksmond Albertine), Keizer Karellaan 1 te 
1000 Brussel, afdeling kostbare manuscripten.

Herkomst: Het register is afkomstig uit een openbare verkoop
onder nummer 366, van de bibliotheek van Messire L. de
Roovere de Roosemeersch, gewezen raadsheer bij het Hof van
Beroep, overleden te Brussel in 1845.
Uitgave: vermelding van 805 huwelijksdispensaties, 1897
verschillende familienamen, met weergave van familieverbanden
van 3 tot 6 generaties, voorzien van een alfabetische index op de
familienamen, beroepen en gemeenten of parochies. 

In totaal 198 pagina’s, formaat 24x16 cm, 100 gram papier,
Cover 230gr full color gelamineerde blinkende kaft rondom.

Prijs en bestel: 23 Euro + 5 Euro verzendingskosten voor België
te voldoen op rekening René Maurice Jammart BE37 9791 5559 0328 - BIC ARSPBE22 – 
vermelding “huwelijksdispensaties”
Kan ook afgehaald worden Meiboom 73 te Halle na afspraak 0496 12 59 46.

Ingezonden door René Jammart

GEZINSRECONSTRUCTIE LOMBEEK EN STRIJTEM

BOEKVOORSTELLING: Gezinsreconstructie Lombeek en Strijtem 

Op 4 februari om 20u kan je de boekpresentatie ‘Gezinsreconstructie Onze -Lieve- Vrouw 
Lombeek en Strijtem 1700-1914’ van Rita van Isveldt, in de kerk van Onze -Lieve- Vrouw 
Lombeek bijwonen. Gastspreker is Jan De Leeuw en de muzikale omlijsting op orgel wordt 
verzorgd door Peter Kestens. Na de lezing is er een receptie in de Lombeekkring. De toegang 
is gratis. Reserveren kan op het nummer 054.32 33 64 of rausa@skynet.be.

Bron: Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, nieuwsbrief februari 2016
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VROUWEN IN DE GROOTE OORLOG
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SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes, doodsbrieven
Joris Luyckx (Halle), Marina Baete (Zelzate)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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